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Ympäristönsuojelulain uudistamishanke  PÖYTÄKIRJA 

Ohjausryhmän 8. kokous  

    9.11.2012  

   

 

  

Aika Pe 9.11.2012 klo 13:00 – 15:00 

Paikka K01/Kuukkeli, ympäristöministeriö 

Läsnä Hannele Pokka (pj), Oili Rahnasto, Aimo Aalto (Esa Härmälän tilalla), Päivi Kentala 

(Aulis Rantalan tilalla), Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Minna Ojanperä (Liisa Pieto-

lan tilalla), Tapani Veistola (Jouni Nissisen tilalla), Marko Nurmikolu, Tarja Savea-

Nukala, Sami Manninen, Antti Belinskij, Aila Korpivaara, Timo Tanninen, Riitta Rönn, 

Jaana Junnila ja Sini Pietilä (s) 

 

 

ASIAT 

 

 

1. Kansliapäällikkö Pokka avasi kokouksen ja totesi läsnäolijat.  

 

2. Hyväksyttiin esityslista. 

 

3. Edellisen, 4.10.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirjan kohtaan 4 sisältyvästä maa- ja met- 

sätalousministeriön eriävästä mielipiteestä päätettiin poistaa Antti Belinskij'n pyynnöstä 

kaksi viimeistä virkettä. 

 

 Muutoin 4.10.2012 pidetyn kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

4. Projektin 1 tilannekatsaus 

  

 Oili Rahnasto esitteli hallituksen esityksen pääpiirteitä (Powerpoint-esitys, liite 2). Eni-

ten keskustelua ryhmän työskentelyn loppuvaiheessa on aiheuttanut energia- ja materiaa-

litehokkuutta koskeva pykälä. Todettiin, että hallituksen esitystä viimeistellään parhail-

laan lausuntokierrokselle lähettämistä varten. 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton edustaja totesi, että SLL näkee lupien siirtomahdollisuu-

den kunnille erittäin ongelmallisena. SLL ei jättänyt eriävää mielipidettä YSL projekti 

1:n työhön, mutta pyysi vastustuksestaan kirjauksen pöytäkirjaan. 

 

 Jaana Junnila esitteli suuria laitoksia koskevat pykäliä (liite 3). Keskusteltiin erityisesti 

BAT-päätelmien noudattamista koskevasta velvoitteesta ja siihen liittyvästä poikkeus-

mahdollisuudesta. 

  

 Oili Rahnasto esitteli energian ja materiaalien käytön tehokkuutta koskevaa pykälää (lii-

te 4, uusi versio 2 toimitettiin kokouksessa). Asiasta keskusteltiin. 

 

5.  Laki ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä (liite 5) 

  

 Oili Rahnasto esitteli luonnosta laiksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä ja kertoi 

sen käsittelyvaiheesta. Todettiin, että luonnosta on käsitelty aiemmin 1 projektin koko-

uksessa ja sen valmistelua jatketaan yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. 

 

6.  Seuraava kokous päätettiin järjestää to 15.11.2012 klo 12.00-13.00. 
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7. Muut mahdolliset asiat 

 

 Projektiryhmä 4 luovutti Riitta Rönnin toimesta työnsä ohjausryhmälle (liitteet 7, 8, 9). 

  

Todettiin, että kokousmateriaalien osana on toimitettu tiedoksi eräitä tilastotietoja ympä-

ristönsuojelusta, luvista ja valvonnasta (liite 6). 

 

8. Kansliapäällikkö kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. 

 

 

 

 

 

LIITTEET 1 Edellisen 4.10.2012 kokouksen pöytäkirja (liite 1) 

 2 HE:n yleinen esittely (liite 2) 

 3 Suuria laitoksia koskevat pykälät (liite 3) 

 4 Energian ja materiaalien käytön tehokkuus (liite 4, versio 2 jaettiin kokouksessa) 

 5 Laki ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä (liite 5) 

 6 Eräitä tilastotietoja ympäristönsuojelusta, luvista ja valvonnasta (liite 6) 

 7 Projektiryhmä 4:n luovutuskirje: luonnonarvojen huomioon ottaminen (liite 7) 

 8 Uusi 6 a §: Toiminnan sijoituspaikan luonnonarvot (liite 8) 

9 Luonnonarvojen huomioon ottamista koskevat yleis- ja yksityiskohtaiset perustelut 

(liite 9) 

  

 

  

 

JAKELU Ohjausryhmän puheenjohtaja, jäsenet ja sihteerit, Katja Huumo, Jaana Junnila 

 


